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Introdução e objetivos: A fadiga é um sintoma crônico e subjetivo sendo
um dos mais incapacitantes na EM relatada por 80% dos pacientes.
Conforme a influência que o sintoma atua sobre a capacidade funcional e
nas alterações cognitivas dos indivíduos com EM, se faz necessário
diferenciar os tipos de fadiga central e periférica. O objetivo do estudo foi
analisar a influência de tarefas motoras e cognitivas sobre a percepção da
fadiga.

Métodos: Estudo experimental em indivíduos com EM (n=11). Para avaliar
a tarefa motora, foi utilizada a execução do teste de destreza manual de
minessota (TDMM) e para avaliar a tarefa cognitiva, foi utilizada a imagética
motora do TDMM. Para avaliar a percepção de fadiga, foram utilizados o
cardiofrequencímetro para a mensuração da frequência cardíaca (FC) e a
escala de Borg para a percepção subjetiva de esforço. Além disso, foi
realizada a cronometria para verificar a relação entre o tempo de execução
e imaginação da tarefa. Após a coleta de dados, foi realizada análise
comparativa entre as variáveis, considerando um nível de significância
α=0,05.

Resultado: Participaram deste estudo 11 indivíduos, sendo 8 mulheres, com
média de idade de 39,7±8,64; com tempo de diagnóstico de 12,36±5,71,
com nível de incapacidade classificado entre 3,0 a 7,0. Para as variáveis
analisadas, os indivíduos apresentaram FC inicial igual a 83±8,11 e
percepção de esforço 1,90±1,38. Desta maneira, não houve diferença das
variáveis analisadas antes e após as tarefas (motora e cognitiva), com
p>0,05. Após a execução do TDMM, os indivíduos apresentaram FC= 87,18
±9,36 e percepção de esforço igual a 2,41±1,32 e após a tarefa cognitiva,
eles apresentaram FC igual a 83,00±8,40 e percepção de esforço 2,90±1,76.
A cronometria entre a imagética e a execução foi 1,10±0,49.



Discussão e conclusão: Após análise da cronometria, observou-se que os
indivíduos realizaram execução e imaginação em tempos semelhantes,
sugerindo a realização das duas tarefas. Quanto às variáveis de desfecho,
não houve diferença antes e após as tarefas, sugerindo que a fadiga sofre
influência tanto de tarefas motoras quanto de cognitivas. Desta maneira,
indivíduos com EM apresentam fadiga de origem central e não somente
periférica, influenciando sobre a tomada de decisão relacionada às
estratégias de intervenção.
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